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پروژه های علمی و پژوهشی

شركت آب و فاضالب آذربايجانشرقي

تبصره  :1به منظور پرهیز از اعمال سلیقه و ايجاد وحدت رويه در پرداخت هزينه های ثبتت اتا مقتاتت پیيرفهته شتده در كننراا تها و مجتالت
موضوع دسهورالعمل تخصیص امهیاز و تشويق پروژه های علمي و پژوهشي بند 4و 2اين دسهورالعمل به شرح ذيل تعیین مي گردد:
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هزينه ثبت اا تنها در وجه اوي نده م ئول پرداخت شده و بديهي است مابهالهناوت هزينه توسط ارائه دهنده مقاله پرداخت مي گردد.

 تعریف فراخوان :فراخوااهای مربوط به كننراا های مورد حمايت و تاكید شركت مهندسي آب و فاضالب كشور وزارت ایرو و اسهااداری كه از
طرف دفهر توسعه مديريت و تحقیقات تايید و اطالع رسااي مي شود.
 تعریف مقاالت تخصصی :مقاتتي كه مربوط به فعالیههای ااجا گرفهه در صنعت آب و فاضالب مي باشد بطوريکه با هدف ارائته راه حتل يتا
راهکار جديد در اين صنعت تهیه شده باشند.
 تعریف مقاالت غیرتخصصی :مقاتتي كه خارج از فعالیههای ااجا گرفهه در صنعت آب و فاضالب باشد.
تبصره  :2میزان حمايت از ارائه مقاتت همکاران (ثبت اا و پرداخت پاداش) ساتاه حداكثر سه مورد برای هر انر مي باشد .تز بته توضتیا استت
مقاتتي كه در راسهای فراخوان اعال شده از طرف شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و وزارت ایرو چاپ يا ارائته شتواد بتدون محتدوديت متورد
پیيرش قرار خواهند گرفت.
تبصره  :3مقاتتي كه بصورت پوسهری پیيرفهه شواد اصف پاداش مصوب تعلق خواهد گرفت.
تبصره  :4مقاتتي كه بعنوان مقاله منهخب از طرف محل ارائه معرفي گرداد از ضريب افزايشي  50درصد عالوه بر جدول فتو برختوردار خواهنتد
بود.
تبصره  :5در مورد مبلغ حمايهي برای چاپ مقاله در ژوراال  ISIبصورت موردی در كارگروه تصمیم گیری ميگردد.
تبصره  :6در رابطه با شركت همکاران در كارگاههای جاابي كننراا ها پرداخت هزينه در حیطه وظايف كارگروه ابوده و منوط به اخی مجوز از دفهر
تشکیالت آموزش و منابع اا ااي شركت مي باشد .
تبصره  :7حضور همکاران در كننراا ها و سمینارها با پیشنهاد دفهر تحقیقات و تائیتد معاواتت منتابع اا تااي و تحقیقتات و ایتز موافقتت معاواتت
مربوطه و مدير عامل شركت خواهد بود.
تبصره  :8مقاتتي كه از اظر محهوا تکراری بوده و به كننراا های مهناوت ارسال شده ااد قابل پیيرش ابوده و فقط به اولین مدارک ارائته شتده بته
دفهر تحقیقات پاداش تعلق مي گیرد.
تبصره  :9پرداخت پاداش مقاتت براساس ارخ تعیین شده برای سکه از طرف شركت مهندسي آب و فاضالب كشور خواهد بود.
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تبصره  :11مقرر گرديد میزان حمايت از پايان اامه های همکاران در مقطع ارشد  0میلیون ريال برای موضوعات تخصصتي و  1میلیتون ريتال بترای
موضوعات غیرتخصصي و در مقطع دكهری  41میلیون ريال برای موضوعات تخصصي و  7میلیون ريال برای موضوعات غیرتخصصتي در اظتر گرفهته
شود.
تبصره  :11درخصوص پیشنهاد تالیف و ترجمه كهاب طبق اامه شماره  97/410/40171متورخ  4197/09/01دفهتر تحقیقتات توستعه فنتاوری و
ارتباط با صنعت شركت مهندسي آب و فاضالب كشور پس از داوری اولیه توسط كارگروه حمايت از فعالیههای علمتي همکتاران و تصتويب كمیهته
تحقیقات ایاز به اخی مجوز از آن دفهر میباشد.
تبصره  :12حمایت از فعالیتهای علمی همکاران بازنشسته  :در راسهای ثبت تجارب و توستعه متديريت دااتش در شتركت و براستاس مصتوبه
كارگروه تخصصي حمايت از فعالیههای همکاران مورخه  99/01/21و ابالغ بند  2صورتجل ته شتماره  99/1هیئتت متديره محهتر مقترر گرديتد از
فعالیت های علمي همکاران محهر بازاش هه ایز مطابق دسهورالعمل تخصیص امهیاز و تشويق پروژه های علمي و پژوهشي حمايت گردد.
تبصره  :13اصالحیه حاضر بر اساس مصوبه كارگروه تخصصي جل ه  99-41كمیهه تحقیقات مورخه  99/01/29تهیه شده است.
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